
 
         

                                              
 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 28 січня 2020 року                               м. Біла Церква                                             № 44 

 

 

Про надання до суду висновку щодо 

вирішення судового спору про 

визначення місця проживання  дитини 

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув подання служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради від 21 січня 2020 року № 65/04-25  «Про надання до суду 

висновку щодо  вирішення судового спору про  визначення місця проживання дитини»  та  

витяг з протоколу засідання  комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Білоцерківської міської ради від  15 січня 2020 року з даного питання.  

Встановлено, що в провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської 

області перебуває цивільна справа  № 357/13177/19 2/357/4901/19 за позовом Тімофєєвої Юлії 

Вікторівни до Тімофєєва Сергія Володимировича про визначення місця проживання  дитини 

та стягнення аліментів, в якій служба у справах дітей Білоцерківської міської ради  залучена 

як третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору.  На даний час справа 

перебуває в Київському апеляційному суді у зв’язку з розглядом апеляційної скарги Тімофєєва 

Сергія Володимировича на ухвалу про відкриття провадження. 

В провадженні Ізюмського міськрайонного суду Харківської області перебуває 

цивільна справа 623/4838/19 2/623/1177/2019  за позовом Тімофєєва Сергія Володимировича 

до Тімофєєвої Юлії Вікторівни про визначення місця проживання  дитини та стягнення 

аліментів, в якій служба у справах дітей Білоцерківської міської ради залучена як третя особа, 

що не заявляє самостійних вимог на предмет спору. На даний час справа перебуває в 

Харківському апеляційному суді у зв’язку з розглядом апеляційної скарги Тімофєєвої Юлії 

Вікторівни на ухвалу про відкриття провадження. 

Згідно з частиною  4 статті 19 Сімейного кодексу України при розгляді судом спорів 

про  визначення місця проживання дитини обов’язковою є участь органу опіки та піклування, 

представленого належною юридичною особою. Згідно з частиною 5 цієї ж статті - орган опіки 

та піклування подає суду письмовий висновок щодо розв'язання спору на підставі відомостей, 

одержаних у результаті обстеження умов проживання дитини, батьків, інших осіб, які бажають 

проживати з дитиною, брати участь у її вихованні, а також на підставі інших документів, які 

стосуються справи. 

В ході розгляду документів, наданих заявниками до суду та до служби у справах дітей 

Білоцерківської міської ради, проведення обстеження умов проживання встановлено, що 

сторони  по даній справі з 12 липня 2014 року перебувають у шлюбі (свідоцтво про шлюб  серії 

1-БК № 245349, видане 12 липня 2014 року відділом державної реєстрації актів цивільного 

стану Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві).  Вони мають малолітнього 

сина Тімофєєва Олександра Сергійовича, 26 квітня 2015 року народження, (свідоцтво про 

народження серії 1-БК № 444495, видане 26 травня 2015 року відділом державної реєстрації 

актів цивільного стану Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві). Сім’я 

проживала в місті Києві, а з листопада 2019 року Тімофєєва Юлія  Вікторівна з малолітнім 

сином Тімофєєвим Олександром Сергійовичем проживає в місті Біла Церква.  
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В ході проведення співбесіди з батьками малолітнього встановлено, що малолітній 

Тімофєєв Олександр Сергійович, 26 квітня 2015 року народження, з народження і до цього 

часу проживає з матір’ю. На даний час стосунки між батьками малолітнього неприязні, 

конфліктні. Вони не знаходять між собою порозуміння в питаннях щодо виховання дитини. 

Мати малолітнього оспорює реєстрацію місця проживання дитини з батьком. На даний час 

триває процедура розірвання шлюбу між батьками малолітнього та спір щодо визначення 

місця проживання дитини.    

Батько малолітнього Тімофєєв Сергій Володимирович, 22 липня 1976 року народження, 

офіційно працевлаштований та має стабільне матеріальне становище. Його місце проживання 

зареєстровано  за адресою: вул. Соборна, буд., 40, кв. 01, м. Ізюм Харківської області. За цією 

ж адресою зареєстрований малолітній Тімофєєв О. С. Згідно з інформацією Ізюмського 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді від 21 листопада 2019 року за № 

01-14/746, за вказаною адресою знаходиться будівля, яка не придатна для проживання. Згідно 

з актом оцінки потреб батька Тімофєєва  Сергія Володимировича, складеним Ізюмським 

міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 12 грудня 2019 року, стан 

помешкання задовільний. За результатами оцінювання потреб сім’ї батька з’ясовано, що 

складні життєві обставини відсутні. Згідно з актом обстеження умов проживання, складеним 

18 жовтня 2019 року службою у справах дітей Голосіївської районної державної адміністрації 

в м. Києві, встановлено, що  Тімофєєв Сергій Володимирович проживає  за адресою: вул. 

Голосіївська, буд. 13б, кв. 506, м. Київ, де ним створені належні умови для проживання 

дитини. У батька малолітнього житло, яке належить йому на праві власності, відсутнє. В ході 

співбесіди в службі  у справах дітей Білоцерківської міської ради Сергій Володимирович 

повідомив, що мати дитини без його відома змінила місце проживання його сина на місто Білу 

Церкву, внаслідок чого він тривалий час не може побачити сина. Раніше він вимушений був 

звертатися  до служби у справах дітей Печерської районної в місті Києві державної 

адміністрації для встановлення графіка побачень з дитиною. Батько дитини в ході співбесіди   

неодноразово наголошував, що він не оспорює місце проживання дитини з матір’ю, а лише 

хоче бачитись з сином.  

Мати малолітнього Тімофєєва Юлія Вікторівна,  11 листопада 1981 року народження, 

офіційно працевлаштована та має стабільне матеріальне становище. Юлія Вікторівна  

зареєстрована та проживає в трикімнатній квартирі за адресою: бульвар Олександрійський, 

буд. 125, кв. 97  м. Біла Церква, Київська область, яка їй належить на праві спільної часткової 

власності, разом із сином Тімофєєвим Олександром Сергійовичем, 26 квітня 2015 року 

народження. Згідно з актом обстеження умов проживання, складеним службою у справах дітей 

Білоцерківської міської ради, за даною адресою матір’ю створені належні умови для 

проживання дитини. У дитини є окрема кімната, умебльована дитячими меблями та всім 

необхідним для розвитку дитини.  Згідно з актом оцінки потреб сім’ї малолітнього Тімофєєва 

Олександра Сергійовича, складеним Білоцерківським міським центром соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 27 листопада 2019 року, встановлено, що матір’ю малолітнього  за місцем 

їх проживання створені належні умови для  повноцінного розвитку та життєдіяльності її  сина. 

За результатами оцінювання потреб сім’ї з’ясовано, що  складні життєві обставини відсутні. В 

ході співбесіди Тімофєєва Юлія Вікторівна повідомила, що вона не заперечує щоб її 

малолітній син бачився з батьком, але батько дитини, який  з весни 2018 року проживає 

окремо, не виявляв бажання зустрітися з сином,  натомість звертався в різні організації зі 

скаргами. У зв’язку з цим Юлія Вікторівна вимушена подати до суду позов про визначення 

місця проживання сина з нею.   

Обоє батьків надали характеристики з місця роботи, які позитивно їх характеризують, 

та  документи, які підтверджують наявність  у них самостійного заробітку.  

Згідно з висновком дослідження психоемоційного стану  малолітнього Тімофєєва 

Олександра Сергійовича, наданим Міжнародним гуманітарним центром «Розрада» від 21 

листопада 2019 року психолог центру проаналізувавши роботу з Олександром та Юлією,   

відзначив сильний зв’язок матері та сина та зробив висновок про доцільність  визначення місця 
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проживання дитини з матір’ю. Мати малолітнього належним чином виконує батьківські 

обов’язки. Малолітній Олександр відвідує центр розвитку «Планета дитинства»  з 05 

листопада 2019 року (довідка, надана фізичною особою підприємцем  Цінкевич І.Л.», 

займається адаптивно-лікувальною верховою їздою в центрі іпотерапії при кінно-

спортивному клубі «Тандем», що підтверджено довідкою від 14 листопада 2019 року. Крім 

цього дитина відвідує спортивну секцію з плавання, займається індивідуально вивченням 

англійської мови та підготовкою до школи. Мати малолітнього утримує його матеріально, 

забезпечує всі життєві потреби сина.    

15 січня 2020 року дане питання  розглядалося комісією з питань захисту прав дитини 

при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради у присутності обох батьків. 

Заслухавши батьків малолітнього, ознайомившись з документами, наданими ними,  комісія 

дійшла до висновку про доцільність визначення місця проживання малолітнього Тімофєєва 

Олександра Сергійовича, 26 квітня 2015 року народження, разом з  його матір’ю Тімофєєвою 

Юлією Вікторівною.  

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами малолітньої дитини та на підставі 

ст. ст. 17, 19, 141, 150, 160, 161, 171  Сімейного кодексу України, ст. 11. 12,  Закону України 

«Про охорону дитинства»,  ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Порядком  провадження органами опіки та піклування  діяльності, пов`язаної із захистом прав 

дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 

866, виконавчий комітет міської ради дійшов до висновку: 

 

1. Визначити місце проживання малолітнього Тімофєєва Олександра Сергійовича, 26 

квітня 2015 року народження, разом з  його матір’ю Тімофєєвою Юлією Вікторівною.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Литвиненко К.С. 

 

 

Міський голова                                 Геннадій  ДИКИЙ 
 

 

 


